
                                              

 

»Vlada bo odločala o ključnih energetsko-razvojnih 
vprašanjih našega časa« 

 
VPRAŠANJA in ODGOVORI o aktivnostih Greenpeacea v Sloveniji med predvolilno 

kampanjo 
 

 

1. Zakaj Greenpeace s svojimi dejavnostmi vstopa v predvolilno kampanjo? 
Slovenija se nahaja na razvojnem razpotju. V času prihodnje vlade se bodo sprejemale 
ključne odločitve za prehod Slovenije v nizko-ogljično, trajnostno in razvojno usmerjeno 
družbo.1 Obstaja resna nevarnost, da bomo zamudili priložnost za prave odločitve, ki bi nas 
popeljale v to smer, zato smo se v organizaciji Greenpeace v Sloveniji odločili, da s svojimi 
aktivnostmi vstopimo v predvolilno kampanjo in od politike zahtevamo jasne odgovore. 
Odgovore, ki jih volivci želijo oziroma morajo slišati.  
 

2. Katere teme želite izpostaviti v predvolilni kampanji? 
Na politike smo naslovili poziv za upoštevanje petih načel trajnostne energetike. Poziv je 
umeščen v kontekst prehoda Slovenije v nizko-ogljično, trajnostno in razvojno usmerjeno 
družbo. To na eni strani pomeni konkretne kratkoročne odločitve, kot je zaustavitev projekta 
TEŠ 6, po drugi strani pa na dolgi rok zagotoviti preusmeritev v razvoj perspektivnih, čistih 
tehnologij, ki prinašajo razvoj in odpirajo delovna mesta, hkrati pa ne škodujejo okolju. 
 

3. Kaj zahtevate od politikov? 
Naše zahteve so zelo jasne. Zahtevamo: 

1. Konec energetske potratnosti 
2. Upoštevanje varne energije 
3. Prehod v čisti energetski sistem 
4. Podpora zelenim delovnim mestom 
5. Pregleden način sprejemanja odločitev 

 
4. Zakaj sodi vprašanje energetske politike med ključne teme letošnjih volitev? 

Podnebne spremembe, varovanje okolja in zdravje ljudi sodijo med prednostne teme za 
večino državljank in državljanov Slovenije. Po raziskavah najnovejšega Eurobarometra so 
Slovenci med najbolj zaskrbljenimi prebivalci Evrope glede vprašanja podnebnih sprememb. 
67% Slovencev je namreč prepričanih, da so podnebne spremembe eden najresnejših 
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 Vlada se bo odločala o vlaganjih v energetiko s sprejetjem 'Nacionalnega energetskega programa' (-2030), ki 

predvideva 25-29 milijard evrov vlaganj v energetiko. Poleg tega se bo vlada odločala o podnebni strategiji in 

podnebnem zakonu, ki bosta pomagala Slovenijo popeljati v nizko-ogljično družbo. 



svetovnih problemov.2 Imamo tehnologije, ki nas lahko s preudarno uporabo in koriščenjem 
obnovljivih virov energije popeljejo v nizko-ogljično družbo. Ljudje zahtevajo vodstvo, ki bo 
prevzelo odgovornost tudi na tem področju in bo sposobno pripraviti konkretne ukrepe, ki 
bodo hkrati reševali gospodarski, okoljsko-podnebni in socialni vidik krize. To je pot, za 
katero se v Greenpeaceu zavzemamo, potrebujemo pa politike, ki bodo potrebne ukrepe 
hoteli in znali izpeljati. 
 

5. Pravijo,da energetika sodi med strokovne teme, javnost pa ne razume energetskih vprašanj. 
Zakaj menite, da bi se volivci morali zanimati za energetsko politiko? 
Večina ljudi se na energetiko ne spozna enako dobro kot inženirji in tehniki, kar pa niti ni 
potrebno. Ljudje namreč dobro vedo, v kakšnem okolju bi radi živeli, kakšen zrak bi radi 
dihali in kakšno 'zapuščino' bi radi prepustili svojim otrokom in vnukom, različne energetske 
usmeritve pa imajo lahko glede teh temeljnih vrednot povsem različne posledice. 
Državljanke in državljani si zaslužijo voditelje, ki jim znajo prisluhniti pri najbolj pomembnih 
vprašanjih našega časa. To pa se ne bo zgodilo, če ljudje na volitvah strank ne bodo presojali 
glede na njihov odnos do razvojnih energetskih vprašanj. 
 

6. Kaj pričakujete od političnih strank? 
Politiki se morajo najprej odpovedati različicam, ki zagotovo vodijo v napačno smer. 
Pričakujemo jasen 'NE' tako TEŠ 6, kot tudi dodatni jedrski elektrarni NEK II. Podpreti morajo 
'vizijo razvoja Slovenije do leta 2050' - to je leto, ko bomo morali kot družba ustvarjati od 80 
do 95% manj izpustov toplogrednih plinov v primerjavi z izhodiščnim letom 1990.3 Ugledne 
institucije4 so dokazale, da lahko svet vse svoje potrebe zadovolji z obnovljivimi viri energije. 
To je možno tudi v Sloveniji, seveda le, če se bomo odpovedali 'umazanim' rešitvam, ki vodijo 
v nasprotno smer (TEŠ 6 in NEK II). Pričakujemo zavezo strank k načelni usmeritvi na to pot 
ob hkratnih predlogih konkretnih ukrepov, ki jih v skladu s tem nameravajo izvesti že v 
naslednjem mandatnem obdobju. Če tega niso sposobne ali pripravljene storiti, potem 
pričakujemo, da bodo tako pomembna vprašanja, kot je nadaljnja uporaba jedrske energije v 
Sloveniji, prepustili v odločanje ljudem na referendumu.  
 

7. Vse stranke obljubljajo usmeritev k uporabi obnovljivih virov, trajnostni razvoj, varovanje 
okolja. Kako prepoznati tiste, ki mislijo resno? 
Večina vidnih politikov ima v predvolilnem času polna usta besed o pomembnosti varovanja 
okolja, ekologiji, obnovljivih virih in prednostih razvoja zelenih tehnologij ter učinkovite rabe 
energije. A v praksi je večina teh politikov - ko so 'imeli' oblast oziroma možnost za 
udejanjenje teh besed - raje stregla interesom energetskih lobijev, bodisi da je šlo za 
termoelektrarno na premog, ali za dodatno jedrsko elektrarno. Ne le, da denarja ni dovolj za 
vse, temveč ne ena ne druga rešitev nimata nikakršne povezave z ohranjanjem zdravega 
okolja ter zagotavljanjem trajnostnega razvoja. Politiki, ki misijo resno, se morajo javno 
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odpovedati usmeritvam, ki zagotovo vodijo v napačno smer. Odgovorni politiki bodo izrazili 
jasen 'ne' TEŠ 6 in dodatni jedrski elektrarni NEK II. S tem bodo dokazali, da imajo vizijo 
razvoja Slovenije do leta 2050, saj ta spoštuje in priznava naravne omejitve našega planeta. 
To je, kot že rečeno, vizija nizko-ogljične in trajnostno naravnane družbe blaginje, ki temelji 
na preudarni in učinkoviti rabi energije, in temelji na izrabi obnovljivih virov energije. 
 

8. Greenpeace poziva k prehodu na 100% obnovljive vire energije do sredine stoletja. Kako bi 
to dosegli, ko pa sonce ne sije ponoči, veter ne piha vedno, itd? 
'Sončna elektrarna ne proizvaja elektrike ponoči, veter ne piha vedno, itn…' Obnovljive vire 
energije izkorišča cela vrsta tehnologij, ki druga drugo dopolnjujejo, s tem da so povezane v 
'pametna' oziroma aktivna omrežja. Poleg tega velja, da kadar nekje pač ne sije sonce, drugje 
piha veter in obratno. Obnovljivi viri energije so lahko združeni v nadnacionalna omrežja, kar 
pomeni, da bi lahko Slovenija ob presežkih prodajala zeleno energijo v tujino, ko pa bi je bilo 
pri nas premalo, bi jo dobavili od drugod. Sicer pa trenutno prihaja do velikega napredka na 
področju shranjevanja energije, tako da bomo že kmalu lahko shranjevali zeleno energijo, ko 
so naravni pogoji dobri za čase, ko bodo pogoji manj ugodni. 
Vprašanje možnosti prehoda na obnovljive vire energije smo zastavili najbolj priznanim 
svetovnim ustanovam, kot sta inštitut Nemškega vesoljskega centra (DLR) in 'Ecofis'. Izdelali 
so vrsto študij pod skupnim imenom Energy (R)evolution5, ki vse kažejo, da je prehod na 
100% OVE možen do leta 2050, pri tem pa bi opustili premogovno in jedrsko energijo. Ta cilj 
bi lahko dosegli tudi z že obstoječimi tehnologijami, scenarij Energetske (r)evolucije pa bi bil 
še cenejši in bi ustvaril še več delovnih mest kot scenariji sedaj predvidenega razvoja. 
 

9. Zakaj GP vstopa v kampanjo samostojno in ne preko Mreže Plan B, ki je pripravila Zavezo in 
Manifest... 
Mreža Plan B v Sloveniji združuje več kot 36 organizacij. Njen namen je povezovanje in 
iskanje sinergij ter znanj, ki so se prelile v dva skupna dokumenta: »Plan B za Slovenijo 3.0 - 
Manifest za družbo uresničenih priložnosti« in »Zaveza za uresničenje tretjega razvojnega 
podviga«.6 Greenpeace v Sloveniji je aktivno sodeloval pri pripravi obeh dokumentov, kjer 
smo prevzeli odgovornost za pripravo poglavij o potencialih zelene rasti ter trajnostne 
energetike. Mreža sama ne razpolaga z lastnimi kapacitetami za vodenje enotne skupne 
kampanje, zato je prepuščeno posameznim članicam, da poskrbijo za odmevnost omenjenih 
tem v predvolilni kampanji. Z mislijo na to smo v naši organizaciji pripravili kampanjo, ki v 
ospredje postavlja načela trajnostne energetike in potenciale zelene rasti, za katere torej 
menimo, da sodijo v osrčje nove razvojne politike Slovenije.  
 

10. Zakaj se v kampanji osredotočate samo na energetiko? 
Kljub temu, da pozivamo k petim načelom za trajnostno energetiko, ima to področje 
razsežnosti, ki segajo v skoraj vsa področja razvoja družbe. Slovenija se v danem trenutku 
nahaja na prelomnici. Nova vlada in DZ bosta morala sprejeti novelirani Nacionalni 
energetski program, ki bo jasno določil smer razvoja slovenske energetske politike. Prav tako 
bosta oba organa obravnavala 'Strategijo prehoda v nizkoogljično družbo', kar pomeni, da bo 
potrebno širše oziroma nadstrankarsko soglasje o glavnih prioritetah našega razvoja. 
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Vztrajanje pri podpori projektom TEŠ 6 in NEK 2 ne ustreza izzivom današnjega časa. 
Energetika ponuja številne razvojne priložnosti in potencial za nova delovna mesta, seveda 
le, če bo trajnostna in usmerjena v čiste, zelene tehnologije. Prav tako pa je odgovornost 
energetskega sektorja za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov najbolj bistvena. 
Energetika je več kot samo oskrba z energijo.  
 

11. Zakaj se morajo politiki že danes odločati o ciljih za leto 2050? 
Dolgoročna usmeritev politike daje jasen ter verodostojen in dolgoročen signal gospodarstvu 
o smeri razvoja. Da bi bila podjetja pripravljena vlagati v raziskave in razvoj, morajo biti 
povsem prepričana, da politika ne bo spreminjala prioritet razvoja vsaka štiri leta. V 
nestabilnem okolju so podjetja do vlaganj v nove tehnologije po navadi zadržana, saj 
nepredvidljivost ne zagotavlja konkurenčnega ter jasnega poslovnega okolja. Kljub temu, da 
imamo veliko dokazanih tehnologij za izkoriščanje potencialov obnovljivih virov energije že 
danes na voljo, pa bo v naslednjih letih treba še veliko vložiti v razvoj novih tehnologij, da bi 
lahko uresničili 100% oskrbo z energijo obnovljivih virov do leta 2050. Vlaganje v razvoj novih 
čistih tehnologij prinaša tudi več trajnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, omogoča 
pa tudi konkurenčnejše gospodarstvo. Slovenija ni izoliran otok v mednarodnem okolju in 
vse svetovne sile vlagajo izjemna sredstva v sektor OVE. Če želi biti naše gospodarstvo 
konkurenčno in vitalno, mora pravočasno prepoznati svetovne trende. Da bi bilo pri tem 
uspešno, pa lahko veliko pripomore tudi država z jasno razvojno usmeritvijo.  
 

12. Zakaj Greenpeace nasprotuje jedrski energiji v Sloveniji? 
Jedrska energija na slovenskem ozemlju prinaša tveganja za jedrsko nesrečo, pa naj bo razlog 
naravna katastrofa, človeška napaka, terorizem in vojna, ali pa mešanica naštetih dejavnikov. 
Posebna težava jedrske tehnologije so jedrski odpadki. Velike težave povzroča umeščanje 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) v prostor, medtem ko za izrabljeno jedrsko 
gorivo in druge visokoradioaktivne odpadke (VRAO) še nikjer na svetu ne obstaja rešitev za 
varno odlaganje.7 Če je bila odločitev za jedrsko energijo v času velike naftne krize v 
sedemdesetih letih 20. stoletja še razumljiva, pa imamo danes boljše in cenejše rešitve v 
tehnologijah obnovljivih virov energije. Uporabo jedrske energije v Sloveniji je treba opustiti 
najpozneje do leta 2023 in s tem omogočiti varnejšim in čistejšim tehnologijam ustrezen 
razvoj.  
 

13. Ali niste prav okoljevarstveniki tisti, ki onemogočate umeščanje tehnologij OVE v prostor? 
Večina okoljevarstvenih organizacij podpira široko usmeritev Slovenije k intenzivni izrabi 
OVE. To pomeni, da podpirajo tudi umeščanje teh objektov v prostor, ki pa mora zadostiti 
vsem potrebnim merilom. V Greenpeaceu podpiramo umeščanje OVE tehnologij v prostor 
tam, kjer je to smiselno in mogoče, pod pogoji, ki jih narekuje naravovarstvena zakonodaja. 
Vse odločitve o umeščanju v prostor naj bodo sprejete pregledno. Ob tem je seveda treba 
ustrezno vključevati in upoštevati argumentirane kritike in priporočila vseh dobronamernih 
deležnikov. 
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14. Kakšni naj bodo konkretni kratkoročni ukrepi nove vlade? 
V okviru mreže Plan B smo izdelali nabor konkretnih ukrepov za izvedbo v naslednjem 
mandatu.8 
 

Ukrepi Nosilec Rok 

Zakonska določitev dolgoročnega cilja 100% OVE 
energetskega sistema do 2050 in uskladitev temeljnih 
strateških dokumentov s tem ciljem. 

Vlada 2012 

Zakon o izvajanju OVE in URE za obdobje do 2020. Zakon 
zagotovi osrednjo vladno koordinacijo za izvajanje, 
financiranje (100 % podnebnega sklada), predvidi letno 
revizijo in poročanje v DZ in letno izrekanje predlogov 
ukrepov in sankcij ob morebitnem neizvajanju ciljev.  

MG,  
sprejme 

DZ 

2012 

Obsežen program energetske sanacije javnega sektorja in 
stavbnega fonda (energetska sanacija stanovanjskih stavb 
in sosesk). 

MG, javni 
sektor 

2020 

Zakon o opuščanju jedrske energije do 2023 Vlada 2014 

Prednostna namenitev sredstev znotraj EU skladov nove 
finančne perspektive za energetsko prenovo stanovanjskih 
stavb, energetsko učinkovitost v gospodarstvu in v javnem 
sektorju in za spodbujanje ponudbe zelenih energetskih 
tehnologij. 

Vlada 2012 

 
 

 

Več informacij:  
 
Dejan Savić – zastopnik za energetsko politiko in odnose z javnostjo, dejan.savic@greenpeace.si, 
040 165 195 

 
 
 

To sporočilo za javnost je na voljo tudi na www.greeneace.si 

 

Greenpeace je neodvisna globalna organizacija, ki si preko kampanj prizadeva za spremembo 
odnosov in vedenja, zaščito in ohranitev okolja ter za promocijo miru. Za svoje delovanje ne prejema 

finančnih sredstev inštitucij EU, vlad, korporacij ali političnih strank.  
 

* 
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